
ATA DE REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, OCORRIDA NO DIA           
QUATRO DE SETEMBRO DE 2019. No quarto dia do mês de setembro de 2019, às nove                
horas e quarenta minutos, foi iniciada reunião do Fórum Estadual de Educação – FEEBA.              
Estiveram presentes Alessandra Assis, Vice-Presidente do Fórum Estadual de Educação –           
FEE-BA; Sheila Uzeda e Fátima Aparecida de Souza, ANPED; Celi Taffarel, ANFOPE; Alda             
Pepe e Mariana Camargo, UNCME; Luiz Valter de Lima, FEE-BA; Fátima Rita Freire Dantas,              
FEE-BA; Andréa Hack de Góes, APUB; Rogério Lima de Jesus, IAT/SEC; Salete Cordeiro,             
SBPC; Daiane Santos Silva, MOC; Nícia Moreira da Silva Santos, Olímpia Ramos Gordiano,             
Rainer Wendell Costa e Valdirene Oliveira Souza, Secretaria Estadual de Educação; Iracema            
Lima dos Santos, AECOFABA; Anatércia Ramos Lopes Contreiras, CEE-BA; Mônica Torres,           
UNEB; Maria Couto Cunha, ANPED, Moacir Freitas Borges; Marlene Martins Maciel, Conselho            
Estadual da Pessoa com Deficiência, Perpétua Maria Sampaio, Rainer Wendell Costa, Junio dos             
Santos, FEE-BA; e Carla Maria Daumerie, PROGRAD/UFBA, para discussão da seguinte pauta:            
1) Informes; 2) Estrutura da SEC e diálogo com metas e estratégias do PEE-BA; 3) Organização                
do 2º Encontro de FME; 4) Sistema Estadual de Educação; 5) Relatos GTs; 6) O que ocorrer. 

Após saudar os participantes, Alessandra integrou mesa institucional juntamente com Rainer,           
Alda Pepe e Maria Couto e submeteu a proposta de pauta para validação do pleno. O pleno, por                  
sua vez, sugeriu alteração da ordem dos itens de pauta, ficando, assim, determinada: 1) Informes;               
2) Estrutura da SEC e diálogo com metas e estratégias do PEE-BA; 3) Relatos GTs; 4) Sistema                 
Estadual de Educação; 5) Organização do 2º Encontro de FME; 6) O que ocorrer. 

No que concerne aos informes, foram apresentadas ao plenário a Profª Fátima Aparecida de              
Souza e a Profª Sheila Uzeda, representação titular e suplente da ANPED no FEE-BA; bem como                
a Profª Mariene Martins Maciel, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Alda Pepe, por              
sua vez, aproveitou a ocasião para ressaltar a importância da participação dos membros do              
FEE-BA nas reuniões e que, na ausência do titular, o suplente precisará representá-lo nas              
atividades. Celi Taffarel reforçou convite para o evento XII Seminário Nacional de Formação             
dos Profissionais da Educação / 40° Encontro Nacional do FORUMDIR / I Seminário Nacional              
do FORPARFOR e FORPIBID RP, nos dias 16 a 19/09, na UFBA e apresentou exemplar do                
Boletim ANFOPE. Andréa comentou sobre o evento UFBA na Praça e toda a sua repercussão; e                
Anatércia registrou sobre a publicação do parecer do CEE-BA à SEC (Documento Referencial             
Curricular da Educação Infantil/ Ensino Fundamental do Estado da Bahia). Ainda com a palavra,              
Anatércia pontuou sobre a fase final de conclusão de resolução e parecer sobre as normas da                
BNCC/Ensino Médio e sinalizou que aguarda os procedimentos a serem adotados pela SEC em              
relação a esta etapa. Sobre o documento curricular referencial para o Estado da Bahia, afirmou               
que foi formada uma comissão/ conselho pleno e após debate sobre o parecer, observações e               
recomendações foram encaminhadas à SEC. Falou, também, sobre a regulamentação da BNCC,            
com minuta já pronta, mas que ainda demanda discussão geral da comissão, ação agendada para               



amanhã, 05/09. Alessandra registrou convites feitos pela Secretaria Estadual de Educação ao            
FEE-BA para participação em ciclo de debates e para compor a Comissão do Projeto “2020: Ano                
Anísio Teixeira”, o que implica construção de agenda de atividades de natureza acadêmica e              
produção científica sobre a vida e obra de Anísio Teixeira; e de caráter político também, já que                 
envolve mobilização para discussão do legado de Anísio Teixeira na Bahia. Alessandra pontuou,             
ainda, sobre a convergência deste Projeto com o FEE-BA, uma vez que uma das ações propostas                
é a de apresentação do Sistema de Educação, cuja pauta tem sido amplamente discutida nas               
reuniões de referido Fórum. Falou sobre a proposta da Caravana, com circuito de debates em               
várias cidades e sinalizou possibilidade de um ônibus do FEE-BA para acompanhamento desta             
atividade. Anatércia propôs pautas mais condensadas no sentido de realização das reuniões do             
FEE-BA em um único turno; e que as extraordinárias sejam agendadas nos mesmos dias das               
reuniões do Forprof-BA, turno oposto. Iracema comentou sobre a realização da Conferência            
Nacional da Pedagogia da Alternância do Brasil (CONPAB), entre os dias 11 a 13/09, no Hotel                
Fiesta. O evento, realizado pela União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil             
(UNEFAB), visa compreender o processo histórico de construção da Pedagogia da Alternância            
no país durante os 50 anos de sua trajetória, além de sua relevância, contextualização e papel                
atual no cenário brasileiro, a partir da concepção de educação contextualizada do campo.  

Finalizados os informes e dando seguimento à pauta, Profª Alessandra contextualizou sobre a             
necessidade de articulação com a atual estrutura da SEC para o diálogo referente às metas e                
estratégias do PEE-BA. Importante identificar na Secretaria Estadual de Educação quais os            
setores para o diálogo a respeito das metas específicas do Plano. Maria Couto apresentou um               
quadro elaborado por meio da análise dos relatórios de monitoramento que tratou sobre a              
expectativa de operacionalização das metas/estratégias do Plano Estadual de Educação          
pertinentes à SEC, considerando a premissa de utilizar o Regime de Colaboração. Alda Pepe              
sinalizou sobre a importância de um setor específico na Secretaria Estadual de Educação, até o               
fim do primeiro ano de vigência do PEE-BA, para tratar da orientação sobre os assuntos da                
Educação Infantil. Maria Couto sinalizou que os municípios se queixam da falta de apoio do               
Estado e do governo federal e que as estratégias dos PME não foram bem elaboradas. Colocou o                 
FEE-BA à disposição da SEC para integrar a equipe de monitoramento junto aos Territórios de               
Identidade e sinalizou a importância do acesso às informações da rede privada também. Com a               
palavra, Rainer registrou sobre a reformulação substancial do regimento da SEC para o             
atendimento das demandas por meio de ações integradas. Comentou sobre a possibilidade do             
espaço específico para a educação infantil e estrutura central para desencadear todas as outras              
estratégias; sobre a perspectiva de revisão do papel institucional da SEC; e sobre a ação de                
formação que foi desenvolvida pelo IAT, mais direcionada para atuação dos coordenadores            
pedagógicos. Citou a Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos e demais          
superintendências da SEC, pontuando perfil de cada. Andréa questionou sobre a Política de             
Valorização do Profissional da Educação e Rainer sinalizou atendimento por meio da pauta de              



formação desenvolvida pelo IAT e ações de saúde do professor. Maria Couto solicitou             
agendamento e sinalizou dificuldade de articulação junto à SUPED. Celi Taffarel recomendou            
observância em relação ao financiamento para materialização das metas a serem cumpridas e             
Alda Pepe, por sua vez, questionou sobre a reestruturação da SEC sem uma política de formação                
para o Estado; configuração do Sistema Estadual de Educação. Sinalizou necessidade de revisão             
das Metas do PEE com urgência. Perpétua questionou sobre a busca ativa da educação infantil               
dentro de uma realidade em que não se amplia o atendimento; sobre como o Estado poderá                
alinhar com os municípios. Valter ratificou a importância do aprofundamento do debate acerca             
das políticas públicas com as superintendências da SEC; sistemas municipais de educação e             
articulação para o Sistema Estadual de Educação. Iracema, por sua vez, questionou sobre a              
política do Estado para a Educação do Campo e qual sua contribuição para a educação infantil.                
Complementou fala de Valter pontuando que o Estado precisa subsidiar os municípios para a              
implementação dos planos; que é importante a aprovação do Referencial Curricular da Educação             
do Campo e que o Emitec não atende a sua necessidade. O pleno questionou sobre como é                 
realizado o monitoramento, quais instrumentos são sugeridos para esta atividade, qual           
metodologia e credibilidade dos fatos produzidos. Rainer, por sua vez, sinalizou que a SEI é               
órgão do Estado que pode ajudar no monitoramento, apoiar na municipalização, regionalização            
das metas; identificação de uma política pública mais efetiva. Sugeriu reunião com a APG/SEC              
para tratar da pauta sobre financiamento e recomendou, também, a publicação da nova             
composição do FEE-BA, que implicará em maior comprometimento das áreas finalísticas. Celi            
Taffarel indicou, como ponto de pauta para a próxima reunião do FEE-BA, a discussão sobre               
Educação Básica e Educação Profissional e estratégias para o cumprimento das metas. Discussão             
sobre Política de Estado e Política de Governo. Alessandra, por sua vez, pontuou sobre a               
necessidade de observância do Plano Estadual de Educação, como referência; ratificou que é             
preciso observar quais mecanismos para as condições de execução do plano, aprofundar o             
diálogo entre as instâncias da Secretaria Estadual de Educação. Propôs reunião extraordinária            
do FEE-BA para debate com a Secretaria Estadual de Educação e equipe; e, às doze horas e                 
quarenta minutos foi realizado um intervalo, com retomada da pauta às catorze horas e dezesseis               
minutos.  

Dando seguimento à reunião, Alessandra comentou sobre a dificuldade em reunir os membros do              
GT Valorização e Andréa complementou a fala de Alessandra registrando tentativas de            
agendamentos de reuniões e envio de documentos no grupo de discussão, mas sem sucesso.              
Informou realização de reunião GT Valorização no próximo dia 13/09, 14h, na sede da APUB.               
Mônica, por sua vez, falou sobre reunião do GT Formação dos Profissionais da Educação, na               
qual os integrantes analisaram metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Informou ser              
necessária uma ação para o diagnóstico de demanda e perspectiva de monitoramento, por meio da               
articulação com a SEC - IAT - UNDIME - SINPRO. Importante o diálogo com o Forprof-BA,                
GT Planejamento Estratégico. Valter sinalizou realização de reunião do GT 04 amanhã, 05/09             



para tratar sobre uma minuta de proposta do Sistema Estadual de Educação, com envio ao pleno                
até meados de outubro para o debate; salientou necessidade de leitura de parecer do CEE sobre o                 
Currículo Bahia.  

No que concerne à Organização do 2º Encontro de Fóruns Municipais de Educação, 21 e               
22/11/2019, Alessandra sugeriu horário de 9h às 20h no primeiro dia e de 9h às 16h, no segundo;                  
falou das propostas de conferência, GTs e mesas temáticas. Propôs taxa mínima para os              
participantes, vez que o FEE-BA não possui recursos e Alda Pepe sugeriu verificar com as               
entidades a possibilidade de apoio para a realização do evento.  

Alessandra ratificou a importância de posicionamento do FEE-BA em relação ao corte de recurso              
destinado à manutenção das universidades e institutos federais. Propôs elaboração de uma carta,             
moção com as perspectivas acerca do Future-se. Comentou sobre a realização do UFBA em              
pauta, com debate na Faculdade de Arquitetura da UFBA no dia 09/09, às 14h30. Comentou,               
também, sobre entrevista realizada com Profª Alda Pepe sobre a BNCC, formação de professores,              
a pedido da SUPED/SEC. 

Foram elencados os seguintes encaminhamentos: 1) Profª Anatércia vai socializar parecer           
encaminhado à SEC no grupo do FEE-BA; 2) Ônibus FEE-BA para acompanhamento da             
caravana Anísio Teixeira; 3) Condensar a pauta das reuniões do FEE-BA para realização em um               
único turno e agendar as reuniões extraordinárias nos mesmos dias das reuniões do Forprof-BA,              
turno oposto; 4) Agendamento reunião FEE-BA x SUPED/SEC; 5) Agendamento reunião           
FEE-BA x APG/SEC; 6) Sugestão de ponto de pauta para a próxima reunião do FEE-BA: a                
Educação Básica e Educação Profissional e estratégias para o cumprimento das metas. Discussão             
sobre Política de Estado e Política de Governo; 7) Reunião extraordinária do FEE-BA ainda no               
mês de setembro; 8) Reunião GT Valorização no dia 13/09, 14h, na sede da APUB; 9) Criação de                  
um GT no FEE-BA para programar caravana Ano Anísio Teixeira e atividade especial; 10)              
Recompor a Comissão de Mobilização; 11) Reunião da Comissão de mobilização agendada para             
o dia 12/09, 16h. 

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos e Eu, Carla                 
Maria Marinho de Souza Daumerie Santos, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e                
pelos participantes.  


